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Ontmoeting met Z.E. de heer Bernard NIKAJ,
de nieuwe ambassadeur van Kosovo bij de Benelux, de Europese Unie
en de Navo

Kamerlid David GEERTS, ondervoorzitter van de Werkgroep
voorgezeten door senator Jean-Jacques DE GUCHT, heeft de nieuwe
ambassadeur, bijgestaan door de heer Valdrin GRAINCA, op donderdag
12 januari 2017 ontvangen op de Kamer.
Z.E. de heer Bernard NIKAJ is een gewezen minister van Handel en
Nijverheid. Hij heeft in Maastricht, Londen en Berkeley gestudeerd. De
nieuwe ambassadeur heeft zijn geloofsbrieven op 10 oktober 2016
overhandigd. België was een van de eerste landen om Kosovo te
erkennen.
Kosovo is nog geen tien jaar onafhankelijk en vertoont dus wat
kinderziektes. Meer dan de helft van de bevolking is jonger dan dertig
jaar. Dit brengt ook een grote uitdaging met zich, omdat al deze jongeren
groeikansen moeten worden geboden. Toch wordt een grote inspanning
gedaan om van Kosovo een rechtsstaat te maken. Het Europese EULEX
volgt dit proces op de voet. De politie geniet een goede faam.
Op de vraag hoe het komt dat recent talloze parlementariërs werden
gearresteerd, antwoordt de ambassadeur dat het ging om korte detenties
na acties met Molotovcocktails en traangas. Deze parlementsleden
werden op heterdaad betrapt. Twistappels waren het associatieverdrag
met de Servische gemeentes en de afbakening van de grens met
Montenegro. Sedertdien is de polarisering afgenomen.
Kosovo heeft met de Europese Unie een stabiliseringsverdrag gesloten en
heeft ook toegang tot Europese fondsen bekomen. De invloed van
Rusland in de Balkan werkt destabiliserend, ofschoon hij in Kosovo
minder voelbaar is. Met Servië wordt naar normalisering gestreefd.
Alleen spreekt Servië in Brussel verzoenende taal, maar blijft in New
York hetzelfde standpunt verdedigen als twintig jaar geleden.
De ambassadeur hoopt dat het Kosovaars Parlement eerlang een
Vriendschapsgroep met België samenstelt zodat een vergadering met de
leden van de Werkgroep in Brussel kan worden overwogen.

